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I Multidyscyplinarne Autorskie Seminarium
Naukowego Modus Securitatis,
na temat: Determinanty skuteczności zarządzania
bezpieczeństwem państwa i biznesu – wizje,
podejścia, modele, koncepcje, wyniki badań,
Dwór Rychwałd, 24–25 września 2017 roku
W dniach 24–25 września 2017 r. odbyło się w Dworze Rychwałd, koło Żywca, I Multidyscyplinarne Autorskie Seminarium Naukowe Modus Securitatis na temat: Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – wizje, podejścia, modele, koncepcje, wyniki badań. Pomysłodawcą i głównym organizatorem
obrad był dr hab. Mirosław Kwieciński, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego.
Seminarium było organizowane przy współudziale Fundacji. Tematyka obrad seminarium, z racji jej aktualności cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu środowisk, co pozwoliło na zorganizowanie forum wymiany opinii, w tym 30 uczestników
o statusie ekspertów zaproszonych do udziału w tym seminarium. Wygłoszono referaty obejmujące problematykę determinant zarządzania bezpieczeństwem. Na podstawie przedstawionych w referatach autorskich tez przeprowadzono dyskusję bogatą w interesujące argumenty.
W seminarium udział wzięli przedstawiciele siedmiu ośrodków akademickich
z całej Polski (Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Opola, Bydgoszczy i Bielska-Białej) oraz reprezentantów środowiska biznesu – doktorów nauk oraz doktorantów.
Zasadniczym celem seminarium naukowego była dyskusja poglądów oraz wymiana
doświadczeń w gronie środowiska naukowego, a także praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wokół wyselekcjonowanej autorsko problematyki.
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Skoncentrowała się ona na zagadnieniach zarządzania bezpieczeństwem ekonomiczno-finansowym państwa i biznesu, metodologii badań bezpieczeństwa, skutecznego zarządzania kryzysowego w państwie i biznesie oraz zarządzania instytucjonalnego bezpieczeństwem publicznym i militarnym. Obrady poszczególnych sesji
tematycznych poprowadzili i moderowali dyskusję: prof. nadzw. dr hab. Zofia Wilk-Woś (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek
(Uniwersytet Łódzki), prof. nadzw. dr hab. Monika Ostrowska (Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego).
Dwudniowe obrady toczyły się w ramach sesji plenarnych. O różnorodności i aktualności podejmowanych tematów świadczą tytuły prezentowanych referatów:
– Problem bezpieczeństwa w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego we współczesnym przedsiębiorstwie – prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek (Uniwersytet
Łódzki);
– Krajowa Administracja Skarbowa – element systemu bezpieczeństwa finansowego państwa – dr Ryszard Bełdzikowski (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej);
– Zamach na wolność obywatelską. Autorskie refleksje nad nowym porządkiem fiskalizacji działalności gospodarczej – mgr Waldemar Szewc (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant);
– Czego brak, a co jest trwałym dorobkiem metodologii badań bezpieczeństwa?
Spojrzenie na aktualny stan – prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziarko (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego);
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– Aplikacyjność modeli w naukach o zarządzaniu. Perspektywa bezpieczeństwa –
dr hab. Marek Szarucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie);
– Bezpieczeństwo społeczne. Znaczenie zarządzania społecznego i ekonomii społecznej jako koncepcji wspierających skuteczną poprawę bezpieczeństwa państwa
i obywateli – dr Janusz Biernat (Uniwersytet Wrocławski);
– Kierunki poszukiwań synergii w doskonaleniu zarządzania kryzysowego – dr Andrzej Marjański (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi);
– Kryzys wyobraźni czy odium wszechwiedzy? Metody penetracyjne we współczesnym wywiadzie – gen. bryg. Paweł Pruszyński (Społeczna Akademia Nauk
w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie);
– Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu militarnego. Casus Polski (2011–2017) – mgr Adam Fiszer (ekspert
ds. bezpieczeństwa, Warszawa), dr Agnieszka Latosińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie);
– Czy Policja to inny stan umysłu? Refleksje nad stanem pożądanym w demokratycznym państwie prawnym – płk mgr Mirosław Hakiel (Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy);
– Zarządzanie granicami ostrości konfliktu społecznego w obszarze kształtowania
bezpieczeństwa publicznego (refleksje natury historycznej i bieżące) – prof.
nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego);
– Dezercja w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym – por. mgr Radosław Mazurek (Siły Zbrojne RP).
Uczestnicy seminarium pozostali zgodni co do tego, że należy kontynuować dyskusję wokół tak złożonych i ważnych problemów w ramach cyklu zatytułowanego
„Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu –
wizje, podejścia, modele, koncepcje, wyniki badań”. Kolejne seminarium naukowe
odbędzie się w malowniczym Dworze Rychwałd z 1830 r., we wrześniu 2018 r.

